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 الصالة مع التؾبس بالـجاسةتصح مسللة : هل 

 بلن إزالة الـجاسة شرط لصحة الصالة: ذكر من قال  الؼول إول

,  (أو جاهال وهو قادر طؾى إزالتفا طالؿا بحؽؿفا)يف العامد  والؿالؽقة ورواية طن مالك ,الحـػقة , 

 طن صاوس و وجاء ما يػقد ذلك طن ابن حزم وُكِؼَل طن أكثر أهل العؾم , , والشافعقة , والحـابؾة

وحؿاد بن أبي سؾقؿان  والحسن   

 واهلل أطؾم.

: الـؼل طن الحـػقة  

قال الطحاوي رحؿه اهلل 
(1)

وإذا كان يف ثوب الؿصؾي من الدم أو الؼقح أو الصديد أو الغائط أو : 

والدرهم أكرب ما  -صالته البول, أو ما يجري مجراهن من الـجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه 

.وإن كان أقل من ذلك: لم يػسد -يؽون من الدراهم   

 سؾف : قد بقـا وجه اطتبار مؼدار الدرهم فقؿا)الجصاص( قال أبو بؽر أحؿد
(2)

.  

: ٕكه قدر به موضع آستـجاء وآسترباء جؿقًعا."أكرب ما يؽون من الدراهم"وإكؿا قولوا:   

 الـؼل طن مالك :

َٓ َيَرى قال ابن طبد الرب رحؿه اهلل :  َكَُّه 
ِ

ِء ٕ َٓ َوَمالٌِك  َرِحَؿُه اهلُل  َمْذَهُبُه فِي َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َكْحَو َمْذَهِب َهُم

ـَِّة فِي الْ  ْستِْدَراِك َفْضِل السُّ
ِ

َطاَدُة فِي اْلَوْقِت اْستِْحَباٌب ٓ َّٓ فِي اْلَوْقِت َواْْلِ َطاَدَة إِ َٓ ُيْسَتْدَرُك اْْلِ َوْقِت َو

ـَِّة َبْعَد اْلَوْقِت  اَلَة بِالـََّجاَسِة َأَطاَد َأَبًدا ............. َفْضُل السُّ َد الصَّ   َوَمْن َتَعؿَّ

: الـؼل طن الؿالؽقة  

طقـقال  ي رحؿه اهلل الحطاب الرُّ
(3)

ًدا َطالًِؿا فِي اْلَؿْذَهِب َأنَّ َمْن َصؾَّى بِالـََّجاَسِة مُ  اْلُؿْعَتَؿدُ :  َتَعؿِّ

ْو َغْقَر َطالٍِم بَِفا, بُِحْؽِؿَفا, َأْو َجاِهاًل َوُهَو َقاِدٌر َطَؾى إَزاَلتَِفا ُيِعقُد َصاَلَتُه َأَبًدا, َوَمْن َصؾَّى بَِفا َكاِسًقا َلَفا, أَ 

كْ َأْو َطاِجًزا َطْن إَزاَلتَِفا ُيِعقُد فِي اْلَوْقِت َطَؾى َقْوِل َمْن َقاَل: إكََّفا  ِر ُسـٌَّة, َوَقْوِل َمْن َقاَل: إكََّفا َواِجَبٌة َمَع الذِّ

.َواْلُؼْدَرِة   

                                                             

 ( .32/ 2شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص )(1) 

 .وأما مؼدار الدرهم: فنكه تؼدير لؿوضع آستـجاء, ٕهنم كاكوا يستـجون ويستربؤن, فؼدرا الؿوضعقن جؿقًعا بالدرهم(2)
 .(131/ 1خؾقل )مواهب الجؾقل يف شرح مختصر  (3)
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: الـؼل طن الشافعقة  

قال الـووي رحؿه اهلل 
(4)

اَلِة َفنِْن َطؾَِؿَفا َلْم َتِصحَّ  َوَمْذَهُبـَا َأنَّ إَزاَلَة الـََّجاَسِة َشْرطٌ :   ِة الصَّ فِي ِصحَّ

َٓ َتِصحُّ َصاَلُتهُ َصاَلُتُه باَِل ِخاَلٍف  .َوإِْن َكِسَقَفا َأْو َجِفَؾَفا َفاْلَؿْذَهُب َأكَُّه   

 : الـؼل طن الحـابؾة

قال الؿرداوي  رحؿه اهلل 
(5)

َقى بَِبَدكِِه, َأْو َثْوبِِه َكَجاَسًة, َغْقَر َمْعُػوٍّ :  َٓ ابُِع. َفَؿَتى  ْرُط الرَّ  الشَّ
َ

َقْوُلُه )َوِهي

ِحقُح مِْن اْلَؿْذَهِب: َأنَّ اْجتِـَاَب الـََّجاَسِة فِي َبَدِن اْلُؿَصؾِّي َطـَْفا, َأْو َحَؿَؾفَ  ا: َلْم َتِصحَّ َصاَلُتُه( , الصَّ

اَلِة. َوَطَؾقْ  ِة الصَّ َٓ ُيْعَػى َطـُْه: َشْرٌط لِِصحَّ ا   َمَحلُّ َبَدكِِه َوثَِقابِِه مِؿَّ
َ

ِه َجَؿاِهقُر َوُسْتَرتِِه َوُبْؼَعتِِه َوِهي

 َ ْٕ  ْصَحاِب َوَقَطَع بِِه َكثِقٌر مِـُْفْم.ا

 : الـؼل طن ابن حزم

قال رحؿه اهلل 
(6)

ٌء ُفِرَض اْجتِـَاُبُه َبْعَد َأْن َكبََّر َسالًِؿا فِي ُكلِّ َما : 
ْ

ُه َشي َفَؿْن َأَصاَب َبَدَكُه َأْو ثَِقاَبُه َأْو ُمَصالَّ

ا َأَصاَبُه َبْعَد َذلَِك   ُطْرَياًكا  -َطؾَِم بَِذلَِك: َأَزاَل الثَّْوَب : َفنِْن -َذَكْرَكا مِؿَّ
َ

َما َلْم ُيْمِذِه اْلَبْرُد, َوَزاَل  -َوإِْن َبِؼي

َٓ  َطْن َذلَِك اْلَؿَؽاِن: َوَأَزاَلَفا َطْن َبَدكِِه بَِؿا ُأمَِر َأْن ُيِزيَؾَفا بِِه, َوَتَؿاَدى َطَؾى َصاَلتِِه َوَأْجَزَأهُ  َء َطَؾْقِه َو
ْ

 َشي

اَلَة, َوَأَتى بَِذلَِك اْلعَ , َذلَِك َغْقُر  , َوَأَتمَّ الصَّ
َ

 َحتَّى َطِؿَل َطَؿاًل ُمْػَتَرًضا َطَؾْقِه مِْن َصاَلتِِه ُأْلِغي
َ

َؿِل َفنِْن َكِسي

ْفِو, َوإِْن َكاَن َذلَِك َبْعَد َأْن َسؾََّم, َما َلْم ُتـَْتَؼْض َصَفاَرُتُه: فَ  نِْن اْكَتَؼَضْت َأَطاَد َكَؿا ُأمَِر, ُثمَّ َيْسُجُد لِؾسَّ

اَلَة َمَتى َذَكَر.    الصَّ

فابن حزم يؼول من طؿل طؿال يف الصالة وطؾقه كجاسة فعؿؾه مؾغى فدل قؾت )أحؿد بن طوض ( 

 طؾى الشرصقة واهلل أطؾم.

 الـؼل طن أكثر أهل العؾم :

قال ابن قدامة رحؿه اهلل 
(7)

َفاَرَة مِْن الـََّجاَسِة فِي َبَدِن الْ : اَلِة فِي َقْوِل الطَّ ِة الصَّ ُؿَصؾِّي َوَثْوبِِه َشْرٌط لِِصحَّ

  .َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْؾمِ 

يف الؿجؿوع وكذلك كؼؾه الـووي طن جؿفور الخؾف والسؾف (أحؿد) قؾت   

                                                             

 .(131/ 3الؿجؿوع شرح الؿفذب )(4) 

 .(483/ 1اْلكصاف يف معرفة الراجح من الخالف لؾؿرداوي )(5)

 .2/235الؿحؾى  (6)

 .(48/ 2الؿغـي ٓبن قدامة ) (7)
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قال الـووي رحؿه اهلل 
(8)

َوَأْحَؿُد  َفنَِزاَلُة الـََّجاَسِة َشْرٌط لَِجِؿقِعَفا َهَذا َمْذَهُبـَا َوبِِه َقاَل َأُبو َحـِقَػةَ : 

َؾِف َواْلَخَؾِف  .َوُجْؿُفوُر اْلُعَؾَؿاِء مِْن السَّ  

.وغقرهطن إكثر وكذلك كؼؾه الشوكاين يف الـقل   (أحؿد) قؾت  

: وحؿاد والحسن الـؼل طن صاوس   

ؾَّى َوَقْبَل ُيِعقُد, َفنِْن َطؾَِم بِِه ِحقَن َص »َطْن َمْعَؿٍر, َطِن اْبِن َصاُوٍس, َطْن َأبِقِه َقاَل: (3693قال طبد الرزاق )

 
َ

صحقح .«َأْن ُيَصؾِّي  

ُجُل فِي َثْوبِِه َدًما, َأْو َكَجًسا, َأْو »َطْن َمْعَؿٍر, َطْن َقَتاَدَة, َطِن اْبِن اْلُؿَسقَِّب َقاَل:  (3692وقال ) إَِذا َرَأى الرَّ

َم َفَلْدَرَك اْلَؿاَء فِي َوْقٍت, َفنِكَّهُ  ُيِعقُد »َقاَل َقَتاَدُة: َوَقاَل اْلَحَسُن: « َٓ إَِطاَدَة َطَؾْقهِ  َصؾَّى لَِغْقِر اْلِؼْبَؾِة, َأْو َتَقؿَّ

ُه َما َداَم فِي َوْقٍت  )صحقح( «َهَذا ُكؾَّ  

اٍد (3773وقال ) , َطْن َحؿَّ إَِذا َكاَن فِي َثْوبِِه َقْدُر »َقاَل: (حؿاد بن أبى سؾقؿان) هو َطْن َمْعَؿٍر, َوالثَّْوِريِّ

ْرَهِم َأَطاَد  اَلةَ الدِّ )صحقح( «الصَّ  

 أدلتفم :

رْ }قوله تعالى  الدلقل إول :  [4]الؿدثر:  {َوثَِقاَبَك َفَطفِّ

قال الشوكاين رحؿه اهلل 
(9)

َْمَر َحِؼقَؼًة : ْٕ َيِة اْلُوُجوُب ِطـَْد َمْن َجَعَل ا ْٔ َٓ َيْخَػاك َأنَّ َغاَيَة َما ُيْسَتَػاُد مِْن ا َو

َٓ َيْستَ  َّٓ بَِتْصِريِح فِقِه, َواْلُوُجوُب  َٓ َيْثُبُت إ  
ٌّ

 َوْضِعي
ٌّ

ِء َشْرًصا ُحْؽٌم َشْرِطي
ْ

ي َنَّ َكْوَن الشَّ
ِ

ْرصِقََّة ٕ ْؾِزُم الشَّ

ْرِط, َأْو بِـَْػِي اْلِػْعِل بُِدوكِِه َكْػًقا مُ  اِرِع بَِلكَُّه َشْرٌط, َأْو بَِتْعؾِقِق اْلِػْعِل بِِه بَِلَداِة الشَّ ًفا إَلى االشَّ َٓ إَلى َتَوجِّ ِة  حَّ لصِّ

َْمِر بِهِ  ْٕ ِد ا َٓ َيْثُبُت بُِؿَجرَّ اهـ. اْلَؽَؿاِل َأْو بِـَْػِي الثََّؿَرِة َو  

  وأجقب أيضا
(10)

: أن الؿراد بالثقاب غقر الؾباس, وإكؿا الؿؼصود بالثقاب الؼؾب, وتطفقره من 

  إمر بالصالة والوضوء.الشرك, خاصة أن هذه أية أول ما كزل من الؼرآن, ففي قد كزلت قبل 

وقال الشقخ دبقان حػظه اهلل 
(11)

ولو حؿؾـا أية طؾى صفارة الثقاب الظاهرة, فنن أية فقفا إمر : 

بتطفقر الثقاب, وهو مطؾق, لقس فقه أن ذلك خاص بالصالة, ففل تؼولون بوجوب صفارة الثقاب من 

                                                             

 .3/132الؿجؿوع  (8)

 .(139/ 2كقل إوصار ) (9)

 .(433/ 13موسوطة أحؽام الطفارة )(17) 

 .(433/ 13الطفارة )موسوطة أحؽام  (11)
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ْلجؿاع مـعؼد طؾى أكه ٓ يجب طؾى اْلكسان الـجاسة مطؾؼًا ولو خارج الصالة؟ فنن قؾتم ذلك, فنن ا

الصالة , وإن قؾتم إن أية مؼقدة بالصالة فؼط, قؾـا: لؽم, إن الصالة  الطفارة من الخبث إٓ حال

, وإكؿا طؾؿه جربيل كقػقة الصالة -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقت كزول أية لم تؽن معؾومة لؾرسول 

اهـ ء.بعد أن فرضفا اهلل طؾقه لقؾة اْلسرا  

رْ }وققل يف معـى أية :  {َوثَِقاَبَك َفَطفِّ  

َٓ َطَؾى َغْدَرةٍ  َٓ َتْؾَبْس ثَِقاَبَك مِْن َمْؽَسٍب , َٓ َتْؾَبْس ثَِقاَبَك َطَؾى َمْعِصَقٍة, َو َوَقاَل آَخُروَن: َبْل َمْعـَى َذلَِك: 

َوَقاَل آَخُروَن: َبْل َمْعـَى َذلَِك: اْغِسْؾَفا بِاْلَؿاِء,  , َطَؿَؾَك َوَقاَل آَخُروَن: َبْل َمْعـَى َذلَِك: َأْصؾِْح  َغْقِر َصقٍِّب 

ْرَها مَِن الـََّجاَسةِ  (اكظر تػسقر الطربي والؼرصبي كذلك) . َوَصفِّ  

ُكوِب طؾى الؼول بـ)وحؽى الطربي رحؿه اهلل أن قول أكثر السؾف  ْر مَِن الذُّ ( وهو الؼول ِجْسَؿَك َفَطفِّ

.إول واهلل أطؾم  

ْر( فِقِه َثَؿاكَِقُة َأْقَواٍل: َأَحُدُهَؿا َأنَّ اْلُؿَراَد بِالثَِّقاِب اْلَعَؿُل. الثَّاكِي وقال الؼرصبي رحؿه اهلل :  )َوثِقاَبَك َفَطفِّ

ابُِع  اِدُس اْلُخُؾُق. السَّ َْهُل. السَّ ْٕ ابُِع اْلِجْسُم. اْلَخامُِس ا يُن. الثَّامُِن الثَِّقاُب اْلَؼْؾُب. الثَّالُِث الـَّْػُس. الرَّ الدِّ

اْلَؼْوِل الثَّامِِن َقاَل: إِنَّ اْلُؿَراَد بَِفا الثَِّقاُب اْلَؿْؾُبوَساُت, َفَؾُفْم فِي َوَمْن َذَهَب إَِلى  اْلَؿْؾُبوَساُت َطَؾى الظَّاِهِر.

رْ  -الثَّاكِي َمْعـَاُه َوثَِقاَبَك َفَلْكِق, -َتْلِويؾِِه َأْرَبَعُة َأْوُجٍه: َأَحُدُهَؿا ْر َوَقصِّ َوثِقاَبَك  -الثَّالُِث ,  َوثَِقاَبَك َفَشؿِّ

ْر مَِن الـََّجاَسِة بِاْلَؿاءِ  ابِعُ ,  َفَطفِّ َرًة مَِن اْلَحَرامِ  -الرَّ َّٓ مِْن َكْسٍب َحاَلٍل لَِتُؽوَن ُمَطفَّ  .َٓ َتْؾَبْس ثَِقاَبَك إِ

َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة  : ثاينالدلقل ال
(12)

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم , َقاَل:   , َطنِ 
ِّ

اَلُة مِْن َقْدِر »الـَّبِي ُتَعاُد الصَّ

مِ  ْرَهِم مَِن الدَّ   )حديث ضعقف جدا( «الدِّ

يف إسـاده  روح بن غطقف مـؽر الحديث وقال العؼقؾي رحؿه  هذا أصرح دلقل يف الباب لؽـه ضعقف

ي آدم, قال: سؿعت البخاري يؼول: هذا الحديث حدثـ (39/ 2الضعػاء الؽبقر ط التلصقلاهلل )

 . باصل, وروح هذا مـؽر الحديث

 (2/76وذكر الحديث ابن الجوزي يف الؿوضوطات )قؾت )أحؿد(

                                                             

 .1494ضعقف : سـن الدارقطـي  (12)
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  وله صريق آخر يف إسـاده كوح بن أبي مريم وهو كذاب.

 (148, 149وحؽم طؾقه إلباين بالوضع الضعقػة )

قال الشوكاين رحؿه اهلل 
(13)

َعَػاِء َواْبُن َطِديٍّ فِي اْلَؽامِِل. َوَهَذا :   فِي الضُّ
ُّ

 َواْلُعَؼْقؾِي
ّ

اَرُقْطـِي َأْخَرَجُه الدَّ

َطاِة َلؽِـَُّه َغْقُر َصِحقٍح َبْل  ْرصِقَِّة اْلُؿدَّ ِل بِِه َطَؾى الشَّ َٓ ْستِْد
ِ

َنَّ فِي  اْلَحِديُث َلْو َصحَّ َلَؽاَن َصالًِحا لاِل
ِ

َباصٌِل ٕ

: َأَخاُف إْسـَادِ 
ُّ

ْهؾِي َد بِِه َوُهَو َضِعقٌف َقاَل الذُّ َأْن َيُؽوَن  ِه َرْوُح ْبُن ُغَطْقٍف, َوَقاَل اْبُن َطِديٍّ َوَغْقُرُه: إكَُّه َتَػرَّ

اُر: َأْجؿَ ,  َهَذا َمْوُضوًطا : َحِديٌث َباصٌِل. َوَقاَل اْبُن ِحبَّاَن: َمْوُضوٌع َوَقاَل اْلَبزَّ َع َأْهُل اْلِعْؾِم َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ

,  َطَؾى َكؽَِرِة َهَذا اْلَحِديِث. َقاَل اْلَحافُِظ: َوَقْد َأْخَرَجُه اْبُن َطِديٍّ فِي اْلَؽامِلِ  ْهِريِّ مِْن َصِريٍق ُأْخَرى َطْن الزُّ

َر َلك َما ُسْؼـَ  ِفَم بِاْلَؽِذِب اْكَتَفى. إَذا َتَؼرَّ َٓ َلؽِْن فِقَفا َأُبو ِطْصَؿَة َوَقْد ُاتُّ ِة َوَما فِقَفا َفاْطَؾْم َأكََّفا  َِدلَّ ْٕ اُه مِْن ا

ا َأنَّ َصاَلَتُه َتْؼُصُر َطْن إَفاَدِة ُوُجوِب َتْطِفقِر الثَِّقاِب, َفَؿْن َصؾَّى َوَطَؾى َثْوبِِه َكَجاَسٌة َكاَن َتاِرًكا لَِواِجٍب, َوَأمَّ 

حَّ   ِة َفاَل لَِؿا َطَرْفت.َباصَِؾٌة َكَؿا ُهَو َشْلُن فِْؼَداِن َشْرِط الصِّ

 اهلُل َطـُْفَؿاي ومسؾم ما رواه البخار :ثالث الدلقل ال
َ

 َطِن اْبِن َطبَّاٍس َرِضي
(14)

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه 
ُّ

, َمرَّ الـَّبِي

َباِن مِْن َكبِقرٍ »َوَسؾََّم َطَؾى َقْبَرْيِن َفَؼاَل:  َباِن َوَما ُيَعذَّ ا َأَحُدُهَؿا َفَؽاَن َيْسَعى »َل: ُثمَّ َقا« إِكَُّفَؿا َلُقَعذَّ َبَؾى َأمَّ

َٓ َيْسَتتُِر مِْن َبْولِهِ  ا َأَحُدُهَؿا َفَؽاَن  َقاَل: ُثمَّ َأَخَذ ُطوًدا َرْصًبا, َفَؽَسَرُه بِاْثـََتْقِن, ُثمَّ َغَرَز ُكلَّ « بِالـَِّؿقَؿِة, َوَأمَّ

ُف َطـُْفَؿا َما َلْم َيْقَبَسا َلَعؾَّهُ »َواِحٍد مِـُْفَؿا َطَؾى َقْبٍر, ُثمَّ َقاَل:   .«ُيَخػَّ

 صحقحرواه أحؿد بسـد  (َأْكَثُر َطَذاِب اْلَؼْبِر فِي اْلَبْولِ ) وكذلك حديث 
(15)

. 

 ة طؾى من صؾى متؾبسًا بالـجاسة,ولقس فقه دلقل طؾى وجوب إطادة الصالوأجقب طؾقه بلكه  

 .الواجب ٓ يػقد بطالن الصالةوالوجوب ٓ يػقد معـى الشرصقة, والعذاب طؾى ترك 

 .(439/ 13موسوطة أحؽام الطفارة ),  (147/ 2كقل إوصار )

                                                             

 .(147/ 2كقل إوصار ) (13)

 .292, مسؾم  1378البخاري  (14)

َْطَؿِش, َطْن َأبِي َصالٍِح, - 8331أحؿد  (15) ْٕ َثـَا َأُبو َطَواَكَة, َطِن ا اٍد, َحدَّ َثـَا َيْحقَى ْبُن َحؿَّ  َصؾَّى اهلُل َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َطِن  َحدَّ
ِّ

الـَّبِي

 .َأْكَثُر َطَذاِب اْلَؼْبِر فِي اْلَبْولِ  "َطَؾْقِه َوَسؾََّم, َقاَل: 
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ةُ  ُأمِّ ما رواه أبو داود طن  : رابعالدلقل ال َثْتـِي َحَؿاتِي ُأمُّ َجْحَدٍر اْلَعامِِريَّ اٍد َقاَلْت: َحدَّ  ُيوُكَس بِـُْت َشدَّ

(16)
 َصؾَّى اهلُل َطَؾقْ 

ِ
ِه , َأكََّفا َسَلَلْت َطائَِشَة َطْن َدِم اْلَحْقِض ُيِصقُب الثَّْوَب َفَؼاَلْت: ُكـُْت َمَع َرُسوِل اهلل

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقهِ 
ِ
ا َأْصَبَح َرُسوُل اهلل َوَسؾََّم َأَخَذ اْلؽَِساَء  َوَسؾََّم َوَطَؾْقـَا ِشَعاُرَكا, َوَقْد َأْلَؼْقـَا َفْوَقُه كَِساًء, َفَؾؿَّ

, َهِذِه ُلْؿَعٌة مِْن َدٍم, فَ 
ِ
 َفَؾبَِسُه, ُثمَّ َخَرَج َفَصؾَّى اْلَغَداَة, ُثمَّ َجَؾَس َفَؼاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
َؼَبَض َرُسوُل اهلل

 َمْصرُ 
َّ

قَفا»وَرًة فِي َيِد اْلُغاَلِم َفَؼاَل: َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َطَؾى َما َيؾِقَفا, َفَبَعَث بَِفا إَِلي , اْغِسؾِي َهِذِه َوَأِجػِّ

 
َّ

 َصؾَّى اهلُل «. ُثمَّ َأْرِسؾِي بَِفا إَِلي
ِ
َفَدَطْوُت بَِؼْصَعتِي َفَغَسْؾُتَفا, ُثمَّ َأْجَػْػُتَه َفَلَحْرُتَفا إَِلْقِه, َفَجاَء َرُسوُل اهلل

 َطَؾْقهِ  َطَؾْقِه َوَسؾََّم بِـِْصِف الـََّفارِ 
َ

 )حديث ضعقف أم يوكس وأم جحدر ٓ يعرف حالفؿا( .َوِهي

قال الشوكاين رحؿه اهلل 
(17)

. َوَثاكًِقا بَِلنَّ َغاَيَة َما فِقِه :  ًٓ بَِلكَُّه َغِريٌب َكَؿا َقاَل اْلُؿـِْذِريُّ َوُيَجاُب َطـُْه َأوَّ

ْرصِقَِّة. َوَثالًِثا َْمُر َوُهَو َيُدلُّ َطَؾى الشَّ ْٕ َها  ا تِي َصالَّ اَلَة الَّ َكَُّه َلْم ُيـَْؼْل إَلْقـَا َأكَُّه َأَطاَد الصَّ
ِ

َٓ َلُفْم, ٕ بَِلكَُّه َطَؾْقِفْم 

 فِي َذلَِك الثَّْوِب.

اٍد َأُبو َزْيدٍ  َثابِت ْبن طن ما رواه أبو يعؾى :خامس لالدلقل ا  َحؿَّ
(18)

 ْبُن َزْيٍد, َطْن َسِعقِد ْبِن 
ُّ

ثـا َطؾِي , َحدَّ

ْؿُت   َصؾى اهلل َطَؾقه وَسؾَم َوَأَكا َأْسِؼي َكاَقًة لِي, َفَتـَخَّ
ِ
اٍر, َقاَل: َمرَّ بِي َرُسوُل اهلل , الُؿَسقَِّب, َطْن َطؿَّ

 َصؾ
ُّ

, َفَؼاَل الـَّبِي تِي َبْقَن َيَديَّ ْكَوِة الَّ  َطَؾقه ى اهللَفَلَصاَبْت ُكَخاَمتِي َثْوبِي, َفَلْقَبْؾُت َأْغِسُل َثْوبِي مَِن الرِّ

ِذي فِي ِرْكَوتَِك, إِكََّؿا تَ  َّٓ بَِؿـِْزَلِة الَؿاِء الَّ َٓ ُدُموُع َطْقـَْقَك إِ اُر, َما ُكَخاَمُتَك َو ْغِسُل َثْوَبَك مَِن وَسؾَم: َيا َطؿَّ

ِء.
ْ

ِم َوالَؼي  مَِن الَؿاِء إَْطَظِم َوالدَّ
ِّ

  الَبْوِل َوالَغائِِط َوالَؿـِي

 (حؿاد وطؾي بن زيد ضعقػان ثابت بن, )حديث ضعقف

قال الشوكاين رحؿه اهلل 
(19)

 : 
ّ

اَرُقْطـِي اُر فِي ُمْسـََدْيِفَؿا َواْبُن َطِديٍّ فِي اْلَؽامِِل َوالدَّ َرَواُه َأُبو َيْعَؾى َواْلَبزَّ

َعَػاِء َوَأُبو ُكَعْقٍم فِي   فِي الضُّ
ُّ

 فِي ُسـَـِِفَؿا َواْلُعَؼْقؾِي
ُّ

َْوَسِط. َواْلَبْقَفِؼي ْٕ  فِي اْلَؽبِقِر َوا
ُّ

َبَراكِي اْلَؿْعِرَفِة َوالطَّ

                                                             

 .388ضعقف : أبو داود  (16)

 .(147/ 2كقل إوصار ) (17)

 .1611ضعقف : مسـد أبو يعؾى  (18)

 .(147/ 2كقل إوصار ) (19)
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َنَّ فِي إْس 
ِ

َػُه َغْقُرُهْم مِْن َأْهِل اْلَحِديِث ٕ ُػوُه َوَضعَّ ُفْم َضعَّ ِء ُكؾَّ َٓ ًٓ بَِلنَّ َهُم ـَاِدِه َثابَِت ْبَن َوُيَجاُب َطـُْه َأوَّ

اٍد َوُهَو َمْتُروٌك َوُمتََّفٌم بِاْلَوْض   فِي ُسـَـِِه: َحؿَّ
ُّ

 ْبَن َزْيِد ْبِن ُجْدَطاَن َوُهَو َضِعقٌف َحتَّى َقاَل اْلَبْقَفِؼي
َّ

ِع, َوَطؾِي

َّٓ َأكَُّه َيْغِسُل ال َٓ َيُدلَّ َطَؾى اْلَؿْطُؾوِب َوَلْقَس فِقِه إ َٓ َأْصَل َلُه. َوَثاكًِقا بَِلكَُّه  ثَّْوَب مِْن َهِذِه َحِديٌث َباصٌِل 

َْشَقاِء  ْٕ  َٓ مِْن َغْقِرَها.ا

يِق َأكََّفا َقاَلْت ما رواه البخاري ومسؾم   الدلقل السادس : دِّ  َطْن َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِي َبْؽٍر الصِّ
(20)

: َسَلَلِت 

, َأَرَأْيَت إِْحَداَكا إَِذا أَ 
ِ
َم َفَؼاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل  َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ

ِ
ُم مَِن اْمَرَأٌة َرُسوَل اهلل َصاَب َثْوَبَفا الدَّ

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم: 
ِ
ُم مَِن »الَحْقَضِة َكْقَف َتْصـَُع؟ َفَؼاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َأَصاَب َثْوَب إِْحَداُكنَّ الدَّ

 .«الَحْقَضِة َفْؾَتْؼُرْصُه, ُثمَّ لَِتـَْضْحُه بَِؿاٍء, ُثمَّ لُِتَصؾِّي فِقهِ 

رحؿه اهلل قال الشوكاين 
(21)

ِطـَْد اْلُبَخاِريِّ َوُمْسؾٍِم َوَغْقِرِهَؿا مِْن « ُحتِّقِه ُثمَّ ُاْقُرِصقهِ »َومِـَْفا َحِديُث :  

قِه بِِضَؾٍع  "مِْن َحِديِث َطائَِشَة َوفِي َلْػٍظ  "َفْؾَتْؼُرْصُه ُثمَّ لَِتـَْضْحُه  "َحِديِث َأْسَؿاَء َوفِي َلْػٍظ  مِْن  "ُحؽِّ

ْطَوى. َوَثاكًِقا بَِلنَّ َغاَحِديِث  لِقَل َأَخصُّ مِْن الدَّ ًٓ بَِلنَّ الدَّ َيَة َما ُأمِّ قِقِس بِـِْت مِْحَصٍن َوُيَجاُب َطْن َذلَِك َأوَّ

َْمِر بَِغْسِل الـََّجاَسِة َكَحِديِث َتْعِذيِب َمْن َلْم يَ  ْٕ َلُة َطَؾى اْلُوُجوِب. َومِـَْفا َأَحاِديُث ا َٓ ْسَتـِْزْه مِْن فِقِه الدَّ

ِل َهَذا اْلؽَِتاِب. َمْت فِي َأوَّ َْمِر بَِغْسِل اْلَؿْذِي َوَغْقِرِهَؿا, َوَقْد َتَؼدَّ ْٕ  اْلَبْوِل, َوَحِديُث ا

مَ   َمِحلُّ الـَِّزاِع َكَؿا َتَؼدَّ
َ

تِي ِهي ْرصِقَِّة الَّ َٓ َتُدلُّ َطَؾى الشَّ  
َ

, َكَعْم ُيْؿؽُِن َوُيَجاُب َطـَْفا بَِلكََّفا َأَوامُِر َوِهي

ِء 
ْ

ي َْمَر بِالشَّ ْٕ ْرصِقَِّة إْن ُقْؾـَا: إنَّ ا ََوامِِر اْلَؿْذُكوَرِة فِي َهَذا اْلَباِب َطَؾى الشَّ ْٕ ل بِا َٓ ْستِْد
ِ

ِه َوإِنَّ آ  َطْن ِضدِّ
ٌ

َكْفي

 َيُدلُّ َطَؾى اْلَػَساِد َوفِي كِاَل اْلَؿْسَلَلَتْقِن ِخاَلٌف َمْشُفوٌر فِ 
َ

َٓ َأنَّ َهُفـَا َماكًِعا مِْن الـَّْفي ُُصوِل َلْو ْٕ ي ا

ْرصِقَِّة َوُهَو َطَدُم إَطاَدتِِه  ِل بَِفا َطَؾى الشَّ َٓ ْستِْد
ِ

تِي َخَؾَع فِقَفا َكْعَؾْقِه  -َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم  -آ اَلِة الَّ لِؾصَّ

اَلِة َقبْ  َنَّ بِـَاَءُه َطَؾى َما َفَعَؾُه مِْن الصَّ
ِ

َفاَرَة َغْقُر َشْرٍط, َوَكَذلَِك َطَدُم َكْؼِل إَطاَدتِِه ٕ َل اْلَخْؾِع ُمْشِعٌر بَِلنَّ الطَّ

َم.  ِذي فِقِه ُلْؿَعٌة مِْن َدٍم َكَؿا َتَؼدَّ َها فِي اْلؽَِساِء الَّ تِي َصالَّ اَلِة الَّ  لِؾصَّ

                                                             

 .291, مسؾم  377البخاري  (27)

 .(147/ 2قل إوصار )ك (21)
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 َطْن َأبِي َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ما رواه أبو داود  الدلقل السابع :
(22)

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه 
ِ
, َقاَل: َبْقـََؿا َرُسوُل اهلل

ا َرَأى َذلَِك اْلَؼْوُم َأْلَؼوْ  ا َوَسؾََّم ُيَصؾِّي بَِلْصَحابِِه إِْذ َخَؾَع َكْعَؾْقِه َفَوَضَعُفَؿا َطْن َيَساِرِه, َفَؾؿَّ ا كَِعاَلُفْم, َفَؾؿَّ

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه وَ 
ِ
, َقاُلوا: َرَأْيـَاَك «َما َحَؿَؾُؽْم َطَؾى إِْلَؼاِء كَِعالُِؽمْ »َسؾََّم َصاَلَتُه, َقاَل: َقَضى َرُسوُل اهلل

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم: 
ِ
َم  "َأْلَؼْقَت َكْعَؾْقَك َفَلْلَؼْقـَا كَِعاَلـَا, َفَؼاَل َرُسوُل اهلل إِنَّ ِجْبِريَل َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ

إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى اْلَؿْسِجِد َفْؾَقـُْظْر: َفنِْن  "َوَقاَل:  " -َأْو َقاَل: َأًذى  -َفَلْخَبَركِي َأنَّ فِقِفَؿا َقَذًرا  َأَتاكِي

 صحقح ."َرَأى فِي َكْعَؾْقِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفْؾَقْؿَسْحُه َوْلُقَصلِّ فِقِفَؿا 

قال الشوكاين رحؿه اهلل 
(23)

ْرصِقََّة َطَؾى َأكَُّه :   َٓ ُيِػقُد الشَّ َْمُر بَِؿْسِح الـَّْعِل, َوَقْد َطَرْفت َأكَُّه  ْٕ َوَغاَيُة َما فِقِه ا

 َطَؾى َما َكاَن َقْد َصؾَّى َقْبَل اْلَخْؾِع, َوَلْو َكاَكْت َصَفاَرُة الثَِّقاِب َوَكْحِوَها َشْرًصا َلَوَجَب َطَؾْقهِ 
َ

ْْـَاُف ُبـِي ْستِ
ِ

,  آ

َٓ َلُفْم. ُُصوِل َفُفَو َطَؾْقِفْم  ْٕ َر فِي ا ْرَط ُيْمَثُر َطَدُمُه فِي َطَدِم اْلَؿْشُروِط َكَؿا َتَؼرَّ َنَّ الشَّ
ِ

ٕ 

 َطْن ُسَوْيِد ْبِن َقْقسٍ أبو داود  ما رواه   الدلقل الثامن :
(24)

, َطْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُحَدْيٍج, َطْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي 

 
ِ
 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َهْل َكاَن َرُسوُل اهلل

ِّ
 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم ُسْػَقاَن, َأكَُّه َسَلَل ُأْخَتُه ُأمَّ َحبِقَبَة َزْوَج الـَّبِي

ِذي ُيَجامُِعَفا فِقِه؟ َفَؼاَلْت:   .«َكَعْم إَِذا َلْم َيَر فِقِه َأًذى»ُيَصلِّ فِي الثَّْوِب الَّ

 وسويد بن ققس الؿصري : وثؼه الـسائي وابن حبان ويعؼوب بن سػقان وذكره ابن حبان يف الثؼاث

 ٓ يعرف, طن زهقر البؾوى, سويد بن ققس ]د, س, ق[ , مصريلؽن قال الذهبي يف الؿقزان 

 يد بن أبي حبقب, لؽن وثؼه الـسائي.زتػرد طـه ي

 شرط لصحة الصالة.أن إزالة الـجاسة ومع ذلك الحديث ٓ يػقد 

                                                             

, َطْن َأبِ  - 657أبو داود  (22) ْعِديِّ اُد ْبُن َسَؾَؿَة, َطْن َأبِي َكَعاَمَة السَّ َثـَا َحؿَّ َثـَا ُموَسى ْبُن إِْسَؿاِطقَل, َحدَّ  .ي َكْضَرةَ َحدَّ

 .فقه من الػؼه أن من صؾى ويف ثوبه كجاسة لم يعؾم هبا فنن صالته مجزية وٓ إطادة طؾقهوقال الخطابي رحؿه اهلل : 

 .(139/ 2كقل إوصار )(23) 

 .366أبو داود  (24)
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 َطْن َزْيِد ْبِن َجبِقَرةَ ما رواه ابن ماجة  الدلقل التاسع :
(25)

, َطْن َداُوَد ْبِن اْلُحَصْقِن, َطْن َكافٍِع, َطِن اْبِن 

َم َأْن ُيَصؾَّى فِي َسْبِع َمَواصَِن: فِي اْلَؿزْ  "ُطَؿَر, َقاَل:   َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
َبَؾِة, َواْلَؿْجَزَرِة, َكَفى َرُسوُل اهلل

بِِل, َوَفْوَق اْلَؽْعَبِة  اِم, َوَمَعاصِِن اْْلِ ِريِق, َواْلَحؿَّ  "َواْلَؿْؼَبَرِة, َوَقاِرَطِة الطَّ

 حديث ضعقف زيد بن جبقرة مرتوك , والحديث له شاهد ضعقف آخر من مسـد طؿرو بن الخطاب 

 والحديث ٓ يدل طؾى الشرصقة.وضعف الحديثقن جؿقعا أبو حاتم رحؿه اهلل يف العؾل, 

ْقُث  , طن طبد اهلل بن  - (412قال ابن أبي حاتم رحؿه اهلل )العؾل وسللُت َأبِي َطْن حديٍث َرَواُه الؾَّ

 
ِّ

ُجُل فِي  صؾى اهلل طؾقه وسؾمُطَؿَر, َطْن َكافٍِع, َطِن اْبِن ُطؿر, َطْن ُطؿر , َطِن الـبي  الرَّ
َ

: َأكَُّه َكَفى أْن ُيَصؾِّي

ِريِق, والَؿْجَزَرِة, والَؿْزَبَؾِة, والَؿْؼَبَرِة ...َس  َوَرَواُه َزْيُد ْبُن  قؾُت: .ْبِع َمواصَِن َمَعاصِِن اِْلبل, وقاِرَطِة الطَّ

  َجبِقرةَ 
ِّ

 ؟ صؾى اهلل طؾقه وسؾم, َطْن َداُوَد ْبِن ُحَصقٍن, َطْن َكافٍِع, َطِن اْبِن ُطؿر, َطْن الـبي

 .َقاَل: َجِؿقعا واِهَقْقِن 

فنذا كاكت الطفارة من الحدث ققاس الطفارة من الخبث طؾى الطفارة من الحدث  : عاشرلدلقل الا

 شرصًا, فنن الطفارة من الخبث كذلك, ٕهنا إحدى الطفارتقن.

 قال الشقخ دبقان حػظه اهلل
(26)

يصح  هـاك فرقًا بقن الطفارة من الحدث والطفارة من الخبث, فال:  

 الؼقاس مع وجود الػارق, فؿن ذلك:

 أوٓ: صفارة الحدث من باب فعل الؿلمور, وأما صفارة الخبث فؿن باب ترك الؿحظور.

ثاكقًا: صفارة الحدث تشرتط لفا الـقة طؾى الصحقح خالفًا لؾحـػقة, بخالف صفارة الخبث ففي من 

 باب الرتوك ٓ تشرتط لفا الـقة كرتك الزكا والخؿر وكحوها.

 

                                                             

 .746سـن ابن ماجة  (25)

 .13/441موسوطة أحؽام الطفارة  (26)
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تاج إلى كقة, مـفم الؼرصبي يف تػسقره حوقد حؽى جؿاطة اْلجؿاع طؾى أن صفارة الخبث ٓ ت
(27)

 ,

وابن بشقر وابن طبد السالم من الؿالؽقة 
(28)

 , وصاحب الحاوي من الشافعقة , والبغوي
(29)

. 

صاهر, ثالثًا: صفارة الحدث صفارة تعبدية محضة غقر معؼولة الؿعـى, فبدن الؿحدث وطرقه وريؼه 

 وأما صفارة الخبث فنهنا صفارة معؾؾة بوجود الـجاسة الحسقة.

رابعًا: صفارة الحدث الصغرى تختص بلطضاء مخصوصة, ربؿا لقس لفا طالقة بالحدث, فالحدث: 

الذي هو البول والغائط موجب لغسل إطضاء إربعة الطاهرة, بقـؿا صفارة الخبث تتعؾق بعقن 

 الـجاسة أين ما وجدت.

 اهـ ًا: صفارة الحدث ٓ تسؼط بالجفل والـسقان طؾى الصحقح, بخالف صفارة الخبث.خامس

  

                                                             

 .(213/ 5تػسقر الؼرصبي ) (27)

 .(167/ 1مواهب الجؾقل ) (28)

 .(354/ 1الؿجؿوع ) (29)
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  وبعض العؾؿاء قالوا إذا كاكت الـجاسة يسقرة فالصالة صحقحة 

ْرَهم َجاَزت  م والغدرة َواْلَبْول إِن صؾى َوفِقه مِْؼَدار الدِّ َقاَل َأُبو حـقَػة َوَأُبو ُيوُسف َوُمَحّؿد فِي الدَّ

افِِعي َقاَل َأُبو حـقَػة فِي الروث َوَكَذلَِك ,  تهصاَل  م,  َوَقاَل َأُبو ُيوُسف َوُهَو َقول الشَّ  َوَقاَل َمالك فِي الدَّ

اَلة اَلة مضى فِقَفا َوفِي اْلؽثقر َيـْزطُه ويستلكف الصَّ  , اْلَقِسقر إِذا َرآُه فِي َثْوبه َوُهَو فِي الصَّ

ِذي َيْلُكل ,  ا َداَم فِي اْلَوْقتَوإِن رأى َبْعَدَما فرغ أَطاد مَ   َوَقاَل فِي اْلَبْول والرجقع والؿـي وخرء الطقر الَّ

اَلة أَ  َوإِن صؾى أَطاد َما َداَم فِي اْلَوْقت َفنِذا , كه فِي َثْوبه قطعَفا واستؼبؾفااْلِجَقف إِن ذكره َوُهَو فِي الصَّ

افِِعي َرِضي اهلل, ذهب اْلَوْقت لم يعد م والؼقح إِذا َكاَن َقؾِقال َكدم الرباغقث َوَما َوَقاَل الشَّ  َطـُه فِي الدَّ

اهـ  .َوفِي اْلَبْول والعذرة َواْلخؿر ُيِعقد فِي اْلَؼؾِقل َواْلؽثقر, اس لم يعد َوُيِعقد فِي اْلؽثقريتعافاه الـَّ 

 ( بتصرف27ةـسللمختصر اختالف العؾؿاء لؾطحاوي )م

َٓ ُتَعاُد  َٓ َغْقِرِه َوُتَعاُد مِْن َيِسقِر اْلَبْوِل َواْلغَ َوَقاَل َمالٌِك  ِم فِي َوْقٍت َو اَلُة مِْن َيِسقِر الدَّ ائِِط َواْلَؿْذِي الصَّ

 
ِّ

اَلِة  -َقاَل َمالٌِك َوَمْن َرَأى فِي َثْوبِِه َدًما َيِسقًرا , َواْلَؿـِي ِم اْلَؽثِقِر َيـْزِ  -َوُهَو فِي الصَّ ُطُه َمَضى َوفِي الدَّ

اَلةَ َويَ    (334/ 1آستذكار ).اهـ   ْسَتْلكُِف الصَّ

َٓ َيْػُحُش فِي اْلَؼْؾِب.( 2/95وقال ابن قدامة )الؿغـي  َوَضاِهُر َمْذَهِب َأْحَؿَد, َأنَّ اْلَقِسقَر َما 
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 لصحة الصالة اشرصلقست : ذكر من قال بلن إزالة الـجاسة  الؼول الثاين

, وقول يف الؿذهب حؽاها الـووي رواية طن مالك يف الؿتعؿد , ومالك حؽاه ابن طبد الرب طـه إٓ 

ورواية طن  ,لؽن تعؼب بلكه قول ٓ سؾف له العامد ,والجاهل الؼادر طؾى إزالتفا(يف ) الؿالؽقة

. والشوكاين , وابن طثقؿقن , وابن باز , ودبقان البخاري , أحؿد ,  

طن بعض التابعقن ابن طؿر رضي اهلل طـه و طنوجاء ما يػقد ذلك   

(. , إبراهقم الـخعي )ططاء , ابن الؿسقب , سعقد بن جبقر , الزهري , سالم , مجاهد طامر الشعبي  

 الـؼل طن مالك :

قال ابن طبد الرب رحؿه اهلل 
(30)

َكَُّه : 
ِ

ِء ٕ َٓ َٓ َوَمالٌِك  َرِحَؿُه اهلُل  َمْذَهُبُه فِي َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َكْحَو َمْذَهِب َهُم

ـَِّة فِي اْلَوقْ  ْستِْدَراِك َفْضِل السُّ
ِ

َطاَدُة فِي اْلَوْقِت اْستِْحَباٌب ٓ َّٓ فِي اْلَوْقِت َواْْلِ َطاَدَة إِ َٓ َيَرى اْْلِ ِت َو

ـَِّة َبْعَد اْلَوْقِت  اَلَة بِالـََّجاَسِة َأَطاَد َأَبًدا ............. ُيْسَتْدَرُك َفْضُل السُّ َد الصَّ   َوَمْن َتَعؿَّ

قال الـووي رحؿه اهلل 
(31)

َفا َوَأْشُفُرَها َأكَُّه إْن َصؾَّى :  َوَطْن َمالٍِك فِي إَزاَلِة الـََّجاَسِة َثاَلُث ِرَواَياٍت َأَصحُّ

َٓ َطالًِؿا بَِفا َلْم َتِصحَّ َصاَلُتُه َوإِْن َكاَن َجاِهاًل َأْو   َوالثَّاكَِقُة 
ِّ

افِِعي ْت َوُهَو َقْوٌل َقِديٌم َطْن الشَّ َكاِسًقا َصحَّ

اَلُة َمَع الـََّجاَسِة َوإِْن َكاَن َطالًِؿا مُ   َوالثَّالَِثُة َتِصحُّ الصَّ
َ

اَلُة َطؾَِم َأْو َجِفَل َأْو َكِسي ًدا َوإَِزاَلُتَفا َتِصحُّ الصَّ َتَعؿِّ

.ُسـَّةٌ   

ؽقة :الـؼل طن بعض الؿال  

رحؿه اهلل  ابن ُجَزّي الَؽْؾبيقال 
(32)

إَِزاَلة الـََّجاَسة َواِجَبة َمَع الّذكر َواْلُؼْدَرة طؾى اْلَؿْشُفور َفؿن صؾى : 

صؾى هبَا  ن َكاَن َذاكًِرا َقاِدًرا َولم يعد إِن َكاَن َكاِسقا َأو َطاِجزا َوققل َواِجَبة ُمطؾًؼا وَفاقا َلفؿا َفؿنإِ هبَا أَطاد 

.اد ُمطؾًؼا َوققل سـة فِي اْلَوْقت اْستِْحَباباطأ  

رحؿه اهلل  ُطَؾْقشالشقخ  قال
(33)

ِه اْلَؿْشُفوُر مِْن َمْذَهِب َمالٍِك  " :  اهلُل َتَعاَلى َطـُْه  -اْلَحْؿُد لِؾَّ
َ

فِي  -َرِضي

ـِّقَُّة, َوُهَؿا الؾَّذَ  ِن اْلُوُجوُب َوالسُّ َٓ  ي اْلُؿْخَتَصِر ُثمَّ اْخَتَؾَف اِن َذَكَرُهَؿا فِ ُحْؽِم إَزاَلِة الـََّجاَسِة َقْو

َػاِق اْلَؼْوَلْقِن َطَؾى َأنَّ َمْن َصؾَّى بِالـََّجاَسةِ  تِّ
ِ

ٓ 
ٌّ

ُروَن َفِؿـُْفْم َمْن َقاَل اْلِخاَلُف َلْػظِي َذاكًِرا َقاِدًرا َأَطاَد  اْلُؿَتَلخِّ

                                                             

 .(334/ 1آستذكار )  (37)

 .132/ 3الؿجؿوع شرح الؿفذب  (31)

 .27صــالؼواكقن الػؼقه  (32)

 (.111/ 1فتح العؾي الؿالك يف الػتوى طؾى مذهب اْلمام مالك )(33) 
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 َواْلَحطَّاُب َصاَلَتُه َأَبًدا َوَمْن َصؾَّى بَِفا َكاِسًقا َأْو طَ 
ُّ

َماِصي اِجًزا َأَطاَد فِي اْلَوْقِت اْلُؿْخَتاِر, َواْخَتاَر َذلَِك الرَّ

اِب :  َواْسَتْشَفَد َطَؾى َذلَِك بِـُُصوٍص َكثِقَرة ٍد َطْبُد اْلَوهَّ مِـَْفا َما َكَؼَؾُه َطْن َطْبِد اْلَحقِّ فِي َتْفِذيبِِه َقاَل َأُبو ُمَحؿَّ

 َواِجَبٌة ُوُجوَب اْلَػَراِئِض َأْو اْخَتَؾَف َأْصَحابُ 
َ

ـَا فِي إَزاَلِة الـََّجاَسِة َطْن اْلَبَدِن َوالثَّْوِب َواْلَؿَؽاِن َهْل ِهي

ِن لِـَصِّ َمالٍِك َأنَّ َمْن َصؾَّى بَِثْوٍب  ْكِر َواْلُؼْدَرِة َوالتََّؿؽُّ ْختاَِلُف َمَع الذِّ
ِ

ـَِن َوَهَذا آ ا  َكِجٍس َكاِسقً ُوُجوَب السُّ

َّٓ َأكَُّه َلْم َيْؼِدْر َطَؾى َغْقِرِه َأكَُّه ُيِعقُد فِي اْلَوْقِت َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾى َأكَُّه َواِجٌب  َكَُّه َلْو َأْو َذاكًِرا إ
ِ

ـَِن ٕ ُوُجوَب السُّ

َزاَلُة َفْرًضا َلَوَجَب َأْن ُيِعقَد َأَبًدا َكَؿا َلْو َتَرَك َبْعَض َأْطَضائِهِ  فِي اْلُوُضوِء إَلى َأْن َقاَل َفنِْن ُقْؾَت  َكاَكْت اْْلِ

ـِّقَّةِ َلَعلَّ َثَؿَرَة اْلِخاَلِف َتْظَفُر فِي َتْلثِقِم اْلَعامِِد َطَؾى اْلَؼْوِل بِاْلُوُجوِب َوَطَدِم َتْلثِقِؿِه َطَؾى اْلَؼوْ  ِل بِالسُّ  

َح فِي اْلَؿُعوَكِة بَِلنَّ اْلَعامَِد آثِمٌ (ُطَؾْقش) ُقْؾت   : ُصرِّ
ُّ

َح بَِذلَِك اْلَباِجي َوإِْن ُقْؾـَا إكََّفا ُسـٌَّة َوَأكَُّه ُيِعقُد َأَبًدا, َوَصرَّ

َػاَق طَ  تِّ
ِ

اِب آ َؾى َتْلِثقِم َمْن فِي اْلُؿـَْتَؼى َوَذَكَر فِي التَّْوِشقِح َطْن اْلَؿاِزِريِّ َأكَُّه َذَكَر َطْن اْلَؼاِضي َطْبِد اْلَوهَّ

اَلَة  َد الصَّ ْجَؿاُع َطَؾى التَّْلثِقِم َتَعؿَّ اِب اْْلِ  فِي اْلُؿْغـِي ُكِؼَل َطْن اْلَؼاِضي َطْبِد اْلَوهَّ
ُّ

بَِفا, َوَقاَل اْلبَِساصِي

ـَِّة َوفِي ا ـَِّة َطَؾى ُمَخاَلَػِة السُّ  ْلُوُجوِب َواْسَتْشَؽَل ُهَو مِْن َخَصائِِص اْلُوُجوِب َوِطـِْدي َأنَّ التَّْلثِقَم فِي السُّ

اكِرِ َطؾَ   َوَأكَُّه َتْظَفُر َثَؿَرُتُه فِي إَطاَدِة الذَّ
ٌّ

 ى َتْرِك اْلِػْعِل اْكَتَفى. َومِـُْفْم َمْن َقاَل اْلِخاَلُف َحِؼقِؼي
َ

 اْلَؼاِدِر َفِفي

ـِّقَِّة َمـُْدوَبٌة َأَبًدا َوَهَذا مَ  ُْجُفوِريُّ َوَتاَلمَِذُتُه َطَؾى اْلَؼْوِل بِاْلُوُجوِب َواِجَبٌة َأَبًدا َوَطَؾى اْلَؼْوِل بِالسُّ ْٕ ا َطَؾْقِه ا

َٓ َسَؾَف َلُه َفَلْكَت َتَرى َأكَُّفْم َيْخَتؾُِػوَن فِي ُوُجوِب ُغْسِل الـََّجاَسِة َوُحْرَمِة الصَّ  َب بَِلكَُّه  اَلِة بَِفا َمَع َوُتُعؼِّ

ْكِر َواْلُؼْدَرِة َوَتْلثِقِم َفاِطِل َذلَِك إكََّؿا اْلِخاَلُف فِ  ِة َهْل ُهَو اْلُوُجوُب َطَؾى اْلَؼْوَلْقِن الذِّ ََبِديَّ ْٕ َطاَدِة ا ي ُحْؽِم اْْلِ

ِذي ُتْػِسُد ُمَخاَلَػُتُه َوالسُّ   الَّ
ُّ

ْرصِي  َوَطَؾى َهَذا َيُؽوُن اْلُوُجوُب َمْعـَاُه اْلُوُجوُب الشَّ
ٌّ

ـَُّة َمْعـَاَها َواْلَخْؾُف َلْػظِي

 الَّ 
ِّ

ْرصِي َٓ ُتْػِسُد اْلِعَباَدَة َهَذا َما فِي َكاَلِم َأْهِل اْلَؿْذَهِب َواْلُؿَخالُِف اْلُوُجوُب َغْقُر الشَّ ِذي َتْحُرُم ُمَخاَلَػُتُه َو

َم َوقِقَل َلُه إكَّك َأَخْذت َلْػَظ ُسـٍَّة مِْن َقْوٍم وَ  َب َوإِْن َكاَن َجاِهاًل ُطؾِّ ْرهتَا فِي َهَذا إْن َكاَن ُمَعاكًِدا ُأدِّ َفسَّ

دُ بِاْصطِ  َٓ  اَلِح َقْوٍم آَخِريَن َوَهَذا َغَؾٌط َوَتْخؾِقٌط َوَلْػُظ ُسـٍَّة ُيْطؾُِؼُه اْلَؿالِؽِقَُّة َأْحَقاًكا َطَؾى َما َيَتَلكَّ َصَؾُبُه َو

َٓ َتْػُسُد اْلِعَباَدُة بَِتْركِِه ُيَعبُِّروَن َطْن هَ  َذا َغالًِبا بَِؼْولِِفْم ُسـٌَّة َواِجَبٌة َأْو َيْحُرُم َتْرُكُه َوَتاَرًة َطَؾى َما َيْحُرُم َتْرُكُه َو

َٓ ُيْعَتَرُض َطَؾى اْصطاَِلٍح بِاْصطاَِلٍح, َوَاهلُل َأْطؾَ  ْصطِاَلِح َو
ِ

َة فِي آ َٓ ُمَشاحَّ ـَِن َو ُم.َواِجٌب ُوُجوَب السُّ  

 الـؼل طن أحؿد :

قال الؿرداوي رحؿه اهلل 
(34)

َٓ َشْرطٌ َوَطـُْه: َأنَّ اْجتِـَاَب :  .الـََّجاَسِة َواِجٌب   

                                                             

 .1/483اْلكصاف  (34)
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 الـؼل طن البخاري :

 قال رحؿه اهلل 
(35)

 َطَؾى َضْفِر الُؿَصؾِّي َقَذٌر َأْو ِجقَػٌة, َلْم َتْػُسْد َطَؾْقِه َصالَُتهُ  :
َ

.َباُب إَِذا ُأْلِؼي  

 الـؼل طن الشوكاين :

قال رحؿه اهلل 
(36)

شرط الصالة لوجود الدلقل إذا طرفت هذا طؾؿت أن صفارة البدن من الحدثقن : 

الؿػقد لؾشرصقة وأما صفارته من الـجس فنن وجد دلقل يدل طؾى أكه ٓ صالة لؿن صؾى ويف بدكه 

كجاسة أو ٓ تؼبل صالة من صؾى ويف بدكه كجاسة أو وجد هنى لؿن يف بدكه كجاسة أن يؼرب الصالة 

بذلك طؾى كون صفارة البدن طن  وكان ذلك الـفي يدل طؾى الػساد الؿرادف لؾبطالن صح آستدٓل

ستـزاه يدل طؾى ذلك فنن حديث إمر بآ الـجاسة شرصا لصحة الصالة وإٓ فال ولقس يف الؿؼام ما

من البول وأن طامة طذاب الؼرب مـه لقس فقه إٓ الدٓلة طؾى وجوب آستـزاه فقؽون الؿصؾي مع 

.وجود الـجاسة يف بدكه آثؿا وٓ تبطل صالته . 

طن ابن طثقؿقن :الـؼل   

 -حػظه اهلل تعالى  -سْل فضقؾة الشقخ 
(37)

: طن حؽم من صؾى يف ثقاب كجسة وهو ٓ يعؾم؟  

أصابتفا كجاسة إٓ بعد صالته, أو كان  فلجاب بؼوله: إذا صؾى اْلكسان يف ثقاب كجسه ولم يعؾم أكه

حقحة, ولقس طؾقه إطادة طالؿًا بذلك قبل أن يصؾي ولم يذكر إٓ بعد فراغه من صالته فنن الصالة ص

لفذه الصالة, وذلك ٕكه ارتؽب ذلك الؿحظور جاهالً أو كاسقًا وقد قال اهلل تبارك وتعالى: )َربَّـَا ٓ 

فؼال اهلل تعالى: ))قد فعؾت(( , ورسول اهلل َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم صؾى  إِْن َكِسقـَا َأْو َأْخَطْلَكا(ُتَماِخْذَكا 

ذات يوم يف تعؾقه وكان فقفؿا أذى فؾؿا كان يف أثـاء الصالة أخربه جربيل بذلك فخؾعفؿا رسول اهلل 

الـجاسة يف أثـاء َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم وهو يصؾي ولم يستلكف الصالة فدل هذا طؾى أن من طؾم ب

الصالة فنكه يزيؾفا ولو يف أثـاء الصالة ويستؿر يف صالته إذا كان يؿؽـه أن يبؼى مستور العورة بعد 

إزالتفا, وكذلك من كسي وذكر يف أثـاء الصالة فنكه يزيل هذا الثوب الـجس إذا كان يبؼي طؾقه ما يسرت 

طؾم بعد أن فرغ من صالته, فنكه ٓ إطادة طؾقه,  طورته, وأما إذا فرغ من صالته ثم ذكر بعد أن فرغ, أو

                                                             

(35) . 
 .98السقل الجراد صــ (36)

 .(12/372مجؿوع فتاوى ورسائل العثقؿقن )(37)
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وصالته صحقحة, بخالف الرجل الذي يصؾي وهو كاسي أن يتوضل مثل أن يؽون قد أحدث وكسي أن 

يتوضل, ثم صؾى وذكر بعد فراغه من الصالة أكه لم يتوضل, فنكه يجب طؾقه الوضوء وإطادة الصالة, 

ثل أن يؽون قد احتؾم يف الؾقل وصؾى الصبح بدون غسل وكذلك لو كان طؾقه جـابة ولم يعؾم هبا, م

 جفالً مـه, ولؿا كان من الـفار رأي يف ثوبه مـقًا من كومه, فنكه يجب طؾقه أن يغتسل وأن يعقد ما صؾى.

 الـؼل طن ابن باز :

قال رحؿه اهلل 
(38)

إذا صؾى الؿسؾم أو الؿسؾؿة يف ثوب فقه كجاسة سواء كان ثوبا أو سراويل أو :

صا أو إزارا أو كان فـقؾة أو غقر ذلك ولم يذكر إٓ بعد الصالة فنن صالته صحقحة طؾى الصحقح, قؿق

وهؽذا لو صؾى بثوب كجس ثم لم يعؾم بذلك إٓ بعد الصالة فنن جفؾه طذر كالـسقان, فنذا صؾى 

ؾى بثوب كجس كاسقا أو جاهال حتى فرغ من صالته فنن صالته صحقحة: ٕكه صؾى اهلل طؾقه وسؾم ص

ذات يوم يف كعل فقفا قذر, فـبفه جربائقل طؾى ذلك فخؾعفؿا ولم يعد أول الصالة, بل استؿر يف 

صالته, فدل ذلك طؾى أن أولفا صحقح, هؽذا الذي لم يعؾم إٓ بعد فراغه مـفا, صالته صحقحة لفذا 

ى ذلك, الحديث, حديث أكه صؾى اهلل طؾقه وسؾم صؾى يف كعؾقه وفقفؿا قذر, فـبفه جربائقل طؾ

فخؾعفؿا ثم استؿر يف صالته, فدل ذلك طؾى أن أولفا صحقح بسبب الجفل, ففؽذا الـاس, وهؽذا 

التي يف ثوبه أو يف كعؾه فنن صالته صحقحة, لؽن لو  من فرغ مـفا وكؿؾفا كاسقا أو جاهال بالـجاسة

ار يف بشته كجاسة ذكرت يف أثـاء الصالة فخؾع أجزأت كؿا خؾع الـبي كعؾقه واستؿر يف صالته, فؾو ص

ؾه, فخؾع يف الحال أو يف غرتته كجاسة أو يف إزاره كجاسة فخؾعه وطؾقه ثوب يسرت طورته أو سراوي

أما إذا كان طالؿا بالـجاسة قبل الصالة ثم كسي فتصح صالته, أما لو تعؿد الصالة ,  أجزأته صالته

 بطؾت صالته.

                                                             

 .7/295فتاوى كور طؾى الدرب  (38)
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 الـؼل طن دبقان : 

قال حػظه اهلل 
(39)

ـجاسة يف الصالة واجب قول وسط بقن قولقن: الؼول بالشرصقة, اجتـاب ال:  

والؼول بآستحباب, وقد دلت إدلة طؾى وجوب اجتـاب الـجاسة, ولم يلت يف إدلة ما يدل طؾى 

 بطالن الصالة إذا صؾى وهو متؾبس بالـجاسة, فقؽون الؼول بالوجوب هو الؼول الراجح, واهلل أطؾم.

 

 الـؼل طن ابن طؿر:

َم اْلَؼؾِقَل َأِو (1453طبد الرزاق يف الؿصـف) قال ُجُل َيَرى فِي َثْوبِِه الدَّ : الرَّ ْهِريِّ َطْن َمْعَؿٍر َقاَل: ُقْؾُت لِؾزُّ

َّٓ َأْن َيـَْصِرُف لَِؼؾِقؾِِه َوَكثِقِرِه, ُثمَّ َيْبـِي َطَؾى َما َقْد »اْلَؽثِقَر َفَؼاَل: َأْخَبَركِي َسالٌِم, َأنَّ اْبَن ُطَؿَر, َكاَن  َصؾَّى إِ

َم َفُقِعقدُ    ستلكف الصالة من جديد,حة الصالة ٓ.)صحقح( فؾو كان إزالة الـجاسة شرصا يف ص«َيَتَؽؾَّ

واهلل أطؾمالؿاضي , كؿا أتى به البخاري رحؿه اهلل تحت بابه    

  الـؼل طن بعض التابعقن :

ْقُت فِي إَِزاٍر َغْقِر َصاِهٍر, , َطِن اْبِن ُجَرْيٍج َقاَل: (3689الؿصـف)طبد الرزاق  قال ُقْؾُت لَِعَطاٍء: َصؾَّ

اَلُة, َأْو َبْعَدَما َفاَتْت َقاَل:   .«َٓ ُتِعْد, َوَما َشْلُن الثَّْوِب َوَما َشْلُن َذلَِك؟»َفَعؾِْؿُت َقْبَل َأْن َتُػوَت تِْؾَك الصَّ

 )صحقح(

 َقاَل: َقاَل لِي َطَطاُء ْبُن َأبِي َرَباٍح: َأْخَبَرَكا َمْعَؿٌر, َطْن َطَطاٍء  (3697وقال )
ِّ

ْقُت فِي »اْلَخَراَساكِي َقْد َصؾَّ

ْقُت فِقِه مَِراًرا َوفِقِه َدٌم َكِسقُت َأْن َأْغِسَؾهُ »؟ َوَقاَل: «َثْوبِي َهَذا َكَذا َوَكَذا . )صحقح(«َصؾَّ  

ُجُل فِي َثْوبِِه َدًما َبْعَد اْكِصَرافِِه »ِب َقاَل: َطْن َمْعَؿٍر, َطْن َقَتاَدَة, َطِن اْبِن اْلُؿَسقَّ  (3691)وقال  إَِذا َرَأى الرَّ

َٓ ُيِعقدُ  اَلِة  ْهِريَّ َيُؼوُل مِْثَل َذلَِك « مَِن الصَّ )صحقح( َقاَل َمْعَؿٌر: َوَسِؿْعُت الزُّ  

ُجُل فِي َثْوبِِه َدًما, َأْو َكَجًسا, َأْو إَِذا َرأَ »َطْن َمْعَؿٍر, َطْن َقَتاَدَة, َطِن اْبِن اْلُؿَسقَِّب َقاَل:  (3692وقال ) ى الرَّ

َٓ إَِطاَدَة َطَؾْقهِ  َم َفَلْدَرَك اْلَؿاَء فِي َوْقٍت, َفنِكَُّه  ُيِعقُد »َقاَل َقَتاَدُة: َوَقاَل اْلَحَسُن: « َصؾَّى لَِغْقِر اْلِؼْبَؾِة, َأْو َتَقؿَّ

ُه َما َداَم فِي َوْقٍت  )صحقح( «َهَذا ُكؾَّ  

, َطْن َسالٍِم َأكَُّه َقاَل:  (3694وقال ) ْهِريِّ (صحقح) «َٓ ُيِعقدُ »َطْن َمْعَؿٍر, َطِن الزُّ  

                                                             

 .13/445موسوطة أحؽام الطفارة  (39)
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ُجِل َيَرى  (3695وقال ) , َطْن َأبِي ِهَشاٍم َقاَل: َسَلْلُت َسِعقَد ْبَن ُجَبْقٍر َطِن الرَّ اِق, َأْخَبَرَكا الثَّْوِريُّ زَّ َطْبُد الرَّ

ََذى َوَقْد َصؾَّ  ْٕ تِي فِقَفا َغْسُل الثَّْوِب »ى؟ َقاَل: فِي َثْوبِِه ا َيَة الَّ ْٔ  ا
َّ

)صحقح( .«اْقَرْأ َطَؾي  

ُجِل ُيَصؾِّي فِي َثْوٍب َوَلْقَس  (3696وقال ) َأْخَبَرَكا َأْيَؿُن ْبُن َكابٍِل َقاَل: َسَلْلُت َطَطاًء, َوُمَجاِهًدا َطِن الرَّ

 : َٓ )حسن(.«َٓ ُيِعقدُ »بَِطاِهٍر َقا  

 َقاَل: ُقْؾُت: َأَصاَب َثْوبِي ( 3699وقال)
َّ

ْعبِي َة َقاَل: َسَلْلُت َطامًِرا الشَّ َطْن إِْسَرائِقَل, َطْن ِطقَسى ْبِن َأبِي َطزَّ

)حسن( «َٓ ُتِعْد َوإِْن ُكـَْت َقْد َطؾِْؿَت بِهِ »َدٌم, َفَعؾِْؿُت بِِه َبْعَدَما َسؾَّْؿُت؟ َقاَل:   

 َقاَل: َطْن َأبِي َبْؽِر ْبِن  (3777وقال )
ِّ

إَِذا َرَأْيَت فِي َثْوبَِك َدًما »َطقَّاٍش, َطْن ُحَصْقٍن, َطْن إِْبَراِهقَم الـََّخِعي

َٓ ُتِعدْ  اَلِة, َفنِْن َكاَن َقؾِقاًل َفاْمِض, َوإِْن َكاَن َكثِقًرا َفَضْعُه َو .«َوَأْكَت فِي الصَّ  

, َطْن َسالِ  (3771وقال ) ْهِريِّ ْكَساُن فِي َثْوبِِه َدًما »ٍم, َطِن اْبِن ُطَؿَر َقاَل: َطْن َمْعَؿٍر, َطِن الزُّ إَِذا َرَأى اْْلِ

 َطَؾى َما َمَضى َما َلْم َيَتَؽؾَّمْ 
َ

اَلِة َفاْكَصَرَف َيْغِسُؾُه, َأَتمَّ َما َبِؼي : َوَقاَل َسالٌِم: «َوُهَو فِي الصَّ ْهِريُّ , َقاَل الزُّ

)صحقح( «َوَكثِقِرهِ  َكاَن اْبُن ُطَؿَر َيـَْصِرُف لَِؼؾِقؾِهِ »  

ثـا َطْبَدُة, َطْن َسِعقٍد, َطْن َقَتاَدَة, َطْن َسِعقِد ْبِن  (ت الشثري 8253الؿصـف وقال ابن أبي شقبة ) َحدَّ

َم, َأْو َصؾَّى َوفِي َثْوبِِه َدٌم َأْو َجـَ  , َقآ: إَِذا َصؾَّى لَِغْقِر اْلِؼْبَؾِة َأْو َتَقؿَّ
ِّ

ْعبِي اَبٌة ُثمَّ َأَصاَب اْلَؿاَء الُؿَسقَِّب َوالشَّ

)صحقح( فِي َوْقٍت َأْو َغْقر َوْقٍت: َفَؾْقَس َطَؾقِه إَطاَدٌة.  

 أدلتفم :

 أدلتفم هي إدلة التي مضت يف الؼول إول لؽن حؿؾوا إدلة طؾى الوجوب ٓ طؾى الشرصقة

 يعـي أن الصالة تصح مع اْلثم الذي يؾحق الؿصؾي بالـجاسة

بالشرصقة فالصالة طـده باصؾة كؿا ذكركاهم يف الؼول إولأما من قال   

بالسـقة فصالته صحقحة مع طدم اْلثم واهلل تعالى أطؾم وأما من قال  
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 ومن أدلة الذين قالوا بالسـقة وهو قول لؿالك كؿا تؼدم 

 فاستدلوا :

 َطْن َأبِي َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ ما رواه أبو داود  الدلقل إول :
(40)

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه 
ِ
, َقاَل: َبْقـََؿا َرُسوُل اهلل

ا َرَأى َذلَِك اْلَؼْوُم َأْلَؼوْ  ا َوَسؾََّم ُيَصؾِّي بَِلْصَحابِِه إِْذ َخَؾَع َكْعَؾْقِه َفَوَضَعُفَؿا َطْن َيَساِرِه, َفَؾؿَّ ا كَِعاَلُفْم, َفَؾؿَّ

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ 
ِ
, َقاُلوا: َرَأْيـَاَك «َما َحَؿَؾُؽْم َطَؾى إِْلَؼاِء كَِعالُِؽمْ »َم َصاَلَتُه, َقاَل: َقَضى َرُسوُل اهلل

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم: 
ِ
َم  "َأْلَؼْقَت َكْعَؾْقَك َفَلْلَؼْقـَا كَِعاَلـَا, َفَؼاَل َرُسوُل اهلل إِنَّ ِجْبِريَل َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ

إَِذا َجاَء َأَحُدُكْم إَِلى اْلَؿْسِجِد َفْؾَقـُْظْر: َفنِْن  "َوَقاَل:  " -َأْو َقاَل: َأًذى  -َلْخَبَركِي َأنَّ فِقِفَؿا َقَذًرا َأَتاكِي فَ 

 . صحقح"َرَأى فِي َكْعَؾْقِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفْؾَقْؿَسْحُه َوْلُقَصلِّ فِقِفَؿا 

قال دبقان حػظه اهلل 
(41)

بـى طؾى صالته رغم  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أن الرسول  وجه آستدٓل:: 

 أكه كان متؾبسًا بالـجاسة, ولو كاكت الطفارة من الـجاسة واجبة أو شرصًا ٓستلكف الصالة.

بلن الحديث دلقل طؾى صحة صالة من صؾى ويف ثوبه كجاسة, ولم يؽن طالؿًا هبا فصالته  وأجقب:

  ي طن الـجاسة مستحب, ولقس بواجب.صحقحة, ولقس فقه ما يدل طؾى أن التخؾ

وقال الـووي رحؿه اهلل 
(42)

 َواْلَجَواُب َطْن َحِديِث َأبِي َسِعقٍد من وجفقن أحدهؿا أن الؼذر هو الشئ: 

 َواْلَبْوِل َوَغْقِرهِ 
ِّ

ُه َكاَن َدًما َيِسقًرا  َفاَل َيْؾَزُم َأْن َيُؽوَن َكِجًسا الثَّاكِي اْلُؿْسَتْؼَذُر َكاْلُؿَخاِط َواْلُبَصاِق َواْلَؿـِي َلَعؾَّ

َواِرِع َوَذلَِك َمْعُػوٌّ َطـْهُ  ًْا َيِسقًرا مِْن صِقِن الشَّ  .واهلل أطؾم َأْو َشْق

 ْبنِ  َطْبدِ ما رواه البخاري ومسؾم طن   الدلقل الثاين :
ِ
َمْسُعوٍد  اهلل

(43)
 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم  ,

َّ
َأنَّ الـَّبِي

ُؽْم َيِجيُء بِ  َسَؾى َكاَن ُيَصؾِّي ِطـَْد الَبْقِت, َوَأُبو َجْفٍل َوَأْصَحاٌب َلُه ُجُؾوٌس, إِْذ َقاَل َبْعُضُفْم لَِبْعٍض: َأيُّ

ٍد إَِذا َسَجَد؟ َفاكْ  َبَعَث َأْشَؼى الَؼْوِم َفَجاَء بِِه, َفـََظَر َحتَّى َسَجَد َجُزوِر َبـِي ُفالٍَن, َفَقَضُعُه َطَؾى َضْفِر ُمَحؿَّ

                                                             

َثـَا  - 657أبو داود  (47) , َطْن َأبِ َحدَّ ْعِديِّ اُد ْبُن َسَؾَؿَة, َطْن َأبِي َكَعاَمَة السَّ َثـَا َحؿَّ  .ي َكْضَرةَ ُموَسى ْبُن إِْسَؿاِطقَل, َحدَّ

 .13/443موسوطة أحؽام الطفارة  (41)

 .(132/ 3الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (42)

 .1794, مسؾم  247البخاري  (43)
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ًْا,  َٓ ُأْغـِي َشْق  َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم, َوَضَعُه َطَؾى َضْفِرِه َبْقَن َكتَِػْقِه, َوَأَكا َأْكُظُر 
ُّ

َلْو َكاَن لِي َمـََعٌة, َقاَل: الـَّبِي

َٓ َيْرَفُع َرْأَسُه, َفَجَعُؾوا َيْضَحُؽوَن َوُيِحقُل َبعْ   َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َساِجٌد 
ِ
ُضُفْم َطَؾى َبْعٍض, َوَرُسوُل اهلل

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َرْأَسُه ُثمَّ 
ِ
الؾَُّفمَّ »َقاَل:  َحتَّى َجاَءْتُه َفاصَِؿُة, َفَطَرَحْت َطْن َضْفِرِه, َفَرَفَع َرُسوُل اهلل

ْطَوَة فِي َذلَِك الَبَؾِد «. بُِؼَرْيشٍ َطَؾْقَك  اٍت, َفَشقَّ َطَؾْقِفْم إِْذ َدَطا َطَؾْقِفْم, َقاَل: َوَكاُكوا َيَرْوَن َأنَّ الدَّ َثالََث َمرَّ

ى:  َربِقَعَة, َوالَولِقِد ْبِن  الؾَُّفمَّ َطَؾْقَك بَِلبِي َجْفٍل, َوَطَؾْقَك بُِعْتَبَة ْبِن َربِقَعَة, َوَشْقَبَة ْبنِ »ُمْسَتَجاَبٌة, ُثمَّ َسؿَّ

ابَِع َفَؾْم َيْحَػْظ  -« ُطْتَبَة, َوُأَمقََّة ْبِن َخَؾٍف, َوُطْؼَبَة ْبِن َأبِي ُمَعْقطٍ  ِذي َكْػِسي بَِقِدِه, َلَؼْد -َوَطدَّ السَّ , َقاَل: َفَوالَّ

َم َصرْ   َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
ِذيَن َطدَّ َرُسوُل اهلل  .َطى, فِي الَؼؾِقِب َقؾِقِب َبْدرٍ َرَأْيُت الَّ

قال الـووي رحؿه اهلل 
(44)

اَلِة َمَع ُوُجوِد :  َوفِي َهَذا اْلَحِديِث إِْشَؽاٌل َفنِكَُّه ُيَؼاُل َكْقَف اْسَتَؿرَّ فِي الصَّ

َنَّ 
ِ

اْلَػْرَث َوُرُصوَبَة اْلَبَدِن  الـََّجاَسِة َطَؾى َضْفِرِه َوَأَجاَب اْلَؼاِضي ِطَقاٌض بَِلنَّ َهَذا َلْقَس بِـَِجٍس َقاَل ٕ

ُم َوَهَذا اْلَجَواُب َيِجيُء َطَؾى َمْذَهِب َمالٍِك َوَمْن َوافَ  اَل مِْن َذلَِك َوإِكََّؿا الـَِّجُس الدَّ َؼُه َأنَّ َصاِهَراِن َوالسَّ

ِذي َذَكَرُه َرْوَث َما ُيْمَكُل َلْحُؿُه َصاِهٌر َوَمْذَهُبـَا َوَمْذَهُب َأبِي َحـِقَػَة َوآَخرِ  يَن َكَجاَسُتُه َوَهَذا اْلَجَواُب الَّ

مِ  َٓ َيـَْػكُّ مَِن الدَّ ُن الـََّجاَسَة مِْن َحْقُث إِكَُّه  اَل َيَتَضؿَّ َنَّ َهَذا السَّ
ِ

فِي اْلَعاَدِة  اْلَؼاِضي َضِعقٌف َأْو َباصٌِل ٕ

َْوَثاِن َفُفَو َكِجٌس َوَكذَ  ْٕ َكَُّه َذبِقَحُة ُطبَّاِد ا
ِ

 َوٕ
ُّ

ا اْلَجَواُب اْلَؿْرِضي لَِك الؾَّْحُم َوَجِؿقُع َأْجَزاِء َهَذا اْلَجُزوِر َوَأمَّ

َم َلْم َيْعَؾْم َما ُوِضَع َطَؾى َضْفِرِه َفاْسَتَؿرَّ فِي ُسُجوِدِه اْستِْصَحاًبا لِ  َفاَرِة َوَما َكْدِري َأكَُّه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ ؾطَّ

ِحقِح ِطـَْدَكا َأْم َغْقَرَها َفاَل َتِجُب َفنِْن َوَجَبِت  َهْل َكاَكْت َهِذهِ  اَلُة َفِريَضًة َفَتِجُب إَِطاَدُتَفا َطَؾى الصَّ الصَّ

َطاَدُة فالوقت موسع لفا فنن ققل يبعد أن ٓ ُيِحسُّ بَِؿا َوَقَع َطَؾى َضْفِرِه ُقْؾـَا َوإِْن َأَحسَّ بِِه َفَؿا َيَتَحؼَّ  ُق اْْلِ

 .اَسٌة َواهلُل أطؾمَأكَُّه َكجَ 

                                                             

 .(151/ 12شرح الـووي طؾى مسؾم )(44) 
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قال السـدي رحؿه اهلل 
(45)

اَلة َبَؼاء :  َٓ يبطل الصَّ اَلة اْبتَِداء  َواْستدلَّ آَخُروَن طؾى َأن َما يْؿـَع اْكِعَؼاد الصَّ

ا بَِلن َهَذا قبل كُزول حؽم الـََّجاَسة َأو بَِلكَُّه َلَعؾَّه َما طؾم فِي  َٓ يرى َذلِك إِمَّ اَلة بِالـََّجاَسِة َواْطتذر من  الصَّ

اَلة ثمَّ َلَعؾَّه َأَطاَدَها  ٓستغراقه فِي َشْلن الصَّ

قال الشقخ دبقان حػظه اهلل 
(46)

بلن إمر لعؾه كان قبل أن يتعبد باجتـاب الـجاسة يف لباسه:  وأجقب:: 

 ٕن هذا الػعل كان بؿؽة قبل ضفور اْلسالم, وإمر باجتـاب الـجاسة متلخر.

 {وثقابك فطفر}اب جائز, إٓ أن غقر الؿؼبول أكه طـدما كان الؽالم طؾى قوله تعالى: وهذا الجو

قالوا: من الجائز أن يؽون الؿسؾؿون مؽؾػقن يف شريعة من قبؾفم باجتـاب الـجاسة, أو أن الرسول قد 

الة, خص يف هذا الواجب قبل إمة, وطـدما كان الدلقل طؾقفم قالوا: إن هذا كان قبل أن تػرض الص

 .وقبل أن يؽون اجتـاب الـجاسة واجبًا, ففذا كوع من التـاقض!

 كتبه / أحؿد بن طوض

71763379747  

71145887753 

5991https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad 

                                                             

 .(162/ 1السـدي طؾى سـن الـسائي ) حاشقة(45) 

 .(444/ 13موسوطة أحؽام الطفارة ) (46)
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